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Oost-Kanaaldijk
60 KM/uur nog niet beslist
Na de aankondiging in de april-editie van
de Sleutel dat de gemeente van plan is
om de snelheid op de Oost-kanaaldijk
tussen Loenen en Nigtevecht te beperken
tot 60 km/u is er veel onrust ontstaan
over dit plan. Bewoners langs het kanaal,
agrariërs, bedrijven, de dorpsraad, dagelijkse
forensen en dorpsbewoners uit Loenen en
Nigtevecht hebben zich opgewonden over
de besluitvorming en de communicatie van
de Gemeente Stichtse Vecht. Op een speciaal
opgerichte Facebookpagina “Geen Zestig Op
Oostkanaaldijk” hebben zich in 3 weken tijd
326 sympathisanten aangemeld tegen de
voorgenomen maatregelen.
De gemeente Stichtse Vecht wil de 60
km/u snelheidsbeperking opleggen uit
veiligheidsoverwegingen en omdat het
wegdek niet breed genoeg is voor een
gebiedsontsluitingsweg (80 km/u). Verbreding
is niet mogelijk en verplaatsing van het
fietspad is te kostbaar. Bij een weg waar 60
km/u gereden mag worden horen ook om de

300 meter drempels. Op de bouwtekeningen,
die we mochten inzien, zijn 15 drempels
ingetekend.
Het zijn vooral de drempels die de
tegenstanders als een groot bezwaar zien.
De drempels veroorzaken extra slijtage aan
vrachtwagens en landbouwvoertuigen. Ze
zijn ook een extra belasting voor het milieu
omdat auto’s 15 keer moeten afremmen
en optrekken. Verder zijn de drempels een
extra belemmering voor hulpdiensten. In het
bijzonder de ambulances halen nu al zelden de
maximaal toegestane aanrijtijd, laat staan met
drempels. Elke seconde dat een ambulance
later arriveert, kan gevolgen hebben voor
de persoon die hulp nodig heeft. Over welke
veiligheid beslist de gemeente in deze?
Er zijn vele bezwaren ingediend bij
de gemeente door bewonersgroepen,
ondernemers en individuen tegen het
voornemen om de snelheid naar 60 km/u te
verlagen. Op de speciale Facebookpagina
was een bezwaarschrift te vinden waarin een

aantal bezwaren waren opgesomd en mensen
dit als voorbeeld konden gebruiken. De
bezwarencommissie zal na 20 juni beoordelen
of de bezwaren gegrond zijn.
De geplande werkzaamheden aan de OostKanaaldijk van 19 mei t/m 23 juni zijn intussen
verschoven in verband met de plaatsing van
de brug bij Loenersloot. De gemeente gaat
het onderhoud doen van 7 juli t/m 25 juli en
van 25 aug t/m 19 sept. De werkzaamheden
vinden plaats van 6:00u ‘s ochtends tot 22:00u
‘s avonds. Het fietspad blijft begaanbaar. Een
gedeelte van de werkzaamheden is op 11 juni
al uitgevoerd: men heeft nieuwe belijning
aangebracht op het wegdek. Het lijkt ons
geen logische volgorde als er nog moet
worden geasfalteerd, maar daar denken ze bij
de gemeente anders over.
Of de gemeente Stichtse Vecht rekening
gaat houden met het grote verzet tegen hun
plannen gaat u in de volgende Sleutel lezen.
Mogelijk merkt u het al eerder vanzelf wel na
15 keer afremmen en optrekken.
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Bewoond bedrijfspand
mogelijk ontruimt:
2 gezinnen uit huis gezet
Een prachtige monumentale boerderij
op de Vreelandseweg 6 wordt al
tientallen jaren bewoond. Er was ooit
een oliebedrijf in gevestigd, maar dat is
allang niet meer zo. Volgens de letter van
de wet is het officieel een bedrijfswoning
en een bedrijfspand. Al jaren wonen er 2
gezinnen. Volgens de bewoners heeft de
gemeente in het verleden aangegeven
dat het wel goed zou komen met de
benodigde vergunning om er te mogen
wonen.

Nu blijkt de gemeente niet in staat of niet
van plan de benodigde vergunningen af
te geven. Dit zal volgens de letter van de
wet wellicht kloppen, maar het betekent
ook dat een gezin en een weduwe per 14
juli op straat op komen te staan.
De gemeente Stichtse Vecht laat in dit
ingewikkelde dossier enorme steken
vallen. Deze jarenlange juridische strijd,
waaraan zowel zakelijke als persoonlijke
kanten zitten, zou tot een goed einde
gebracht moeten worden, zonder

uitzetting van de bewoners per 14 juli.
Woongenot en bedrijfsvoering gaan hier
al tientallen jaren hand in hand. De zaak
is onder de rechter en de bewoners doen
er op dit moment alles aan om uitzetting
te voorkomen en de vergunning alsnog
te verkrijgen. Ook dorpsgenoten helpen
hieraan mee. Wij hopen op betere
berichten en een bevredigende oplossing
voor alle betrokken partijen.
De redactie

Eric van ’t Hoff zwemt
voor het goede doel
Onze dorpsgenoot Eric van ’t Hoff onderneemt
actie om geld in te zamelen voor onderzoek
tegen de ziekte ALS. 7 september zwemt hij
2014 meter door de Amsterdamse Grachten
tijdens de Amsterdam City Swim.
“Ik spring dit jaar voor de 3de keer in
de grachten van Amsterdam omdat ALS
voor onze kinderen en kleinkinderen een
geneesbare ziekte moet worden! Onderzoek
is nodig om de juiste vertragers en medicatie

te vinden maar liefst ook een soort vaccin
die ALS onschadelijk zou maken. En als ik
aan het trainen ben in de Vecht dan denk ik
vaak aan alle ALS slachtoffers die niet meer
kunnen zwemmen omdat de motorische
signalen vanuit hun hersenen niet meer goed
aankomen bij hun spieren”.
Door jaarlijks een uniek, impactvol en
sociaal zwemevenement in de Amsterdamse
grachten te organiseren streeft de Amsterdam

City Swim ernaar zoveel mogelijk gelden in te
zamelen voor de ALS Stichting die zich met
man en macht inzet tegen ALS en voor de
patiënten.
Natuurlijk steunen wij van de Sleutel 2000
dit initiatief. Als u hem wilt steunen met
een donatie kijk dan op de site: www.
amsterdamcityswim.nl/nl/eric-van-t-hoff. De
voorgaande jaren haalde hij rond de € 1.000
op. Met onze hulp gaat dat lukken.
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Een vertrouwd gezicht
Vorig jaar was er opwinding en
zagen we veel bezoekers op de Punt
om de werkzaamheden aan de ARK
brug te aanschouwen. Nu lijkt het de
gewoonste zaak van de wereld en is
het erg rustig bij de ARK brug die in
het weekend van 28 juni geplaats gaat
worden bij Loenersloot.

Verkoop cabaret
seizoen 2014 -2015 van start
De passe partouts voor het nieuwe
cabaretseizoen zijn weer verkrijgbaar,
en het goede nieuws is dat er nog steeds
passe partouts verkrijgbaar zijn, dus ook
zonder reservering! Een passe partout
voor vijf voorstellingen kost € 85,-.
De volgende cabaretiers komen:
• ZATERDAG 27 SEPTEMBER:
Johan Goossens, met het hilarische
relaas van een docent aan een ROC
die tracht orde te scheppen in de
dagelijkse chaos die hem daar overkwam.
Detectiepoortjes, criminaliteit en jongeren
met problemen thuis: op het ROC kom je
veel maatschappelijke kwesties tegen.

• ZATERDAG 1 NOVEMBER:
Martine Sandifort en Remko Vrijdag, de
beste cabaretiers van het land komen
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weer naar Nigtevecht met een geheel
nieuwe voorstelling.

• ZATERDAG 29 NOVEMBER:
Eric van Sauers, terug van weggeweest,
buitengewoon grappig, gevaarlijk, en
vooral een meesterverteller, vaste bespeler
van ons Gymtheater.
• ZATERDAG 10 JANUARI:
Micha Wertheim, scherp, genadeloos,
verwarrend,
soms
ontroerend,
de
doordenker onder de cabaretiers. Hij
grossiert in slimme grappen en aarzelt
niet om zijn publiek met dubbele bodems
in verwarring te brengen.
• ZATERDAG 11 APRIL:
Kirsten van Teijn, drievoudig winnares
(grand slam) van het Groninger

Studentenfestival, tweevoudig winnares
van het Zuidplein Griffioenfestival, een
assertieve idioot die radeloosheid tot
kunst heeft verheven. We kunnen weer
een talent toevoegen aan het illustere
rijtje cabaretiers die ooit als onbekenden
naar Nigtevecht kwamen, zoals daar zijn
een Jochem Myjer en een Najib Amhali.
Uitgebreide beschrijvingen van de
voorstellingen staan op de website www.
cabaret-nigtevecht.nl.
Losse tickets zijn op de site verkrijgbaar, en
de passe partouts (inclusief kortingsprijs
op de voorstellingen) kunnen opgehaald
worden in de Dorpsstraat 3.

Muziekfestival
Nigtevecht 2014
geannuleerd
Berichtje van
de wijkagent!
Via dit medium wil ik mij graag aan u
voorstellen. Sinds januari 2014 ben ik
samen met Linda de Jong uw wijkagent in
Nigtevecht, Nieuwersluis, Loenen aan de
Vecht, Loenersloot en Vreeland. Hiervoor
werkte ik als wijkagent in Breukelen. Het is
leuk te ervaren hoe het is om weer eens in
een ander gebied te werken.
De afgelopen maanden heb ik mij kunnen
verdiepen in mijn nieuwe werkomgeving. Het
gebied is werkelijk prachtig en u ontving mij
enthousiast. Ik vind het erg leuk om samen
mijn collega wijkagent Linda hier te mogen
werken. Ik vind het belangrijk dat inwoners
goed op de hoogte zijn op welke manier zij
ons kunnen bereiken. Bovendien vind ik het
gesprek aangaan en in verbinding zijn met
mijn wijkbewoners een van de belangrijkste
taken! Ik vind het een uitdaging om
verbinding te maken met vertegenwoordigers
van de diverse instellingen/organisaties om
op die manier een bijdrage te leveren aan de
veiligheid in uw wijk. Ik hoop dan ook met
veel plezier te kunnen werken in dit mooie
gebied.
Daarnaast wil ik benadrukken dat de politie
dag en nacht voor u klaarstaat. Bel direct en
zonder twijfel het alarmnummer 1-1-2 als
u een verdachte situatie wilt melden of bel
0900-8844 als spoed niet is vereist of andere
vragen heeft over de politie gerelateerde
zaken!
Mocht u verder vragen hebben of contact
met ons op willen nemen, bel dan ook naar
het telefoonnummer 0900-8844 of stuur een
mail naar: linda.de.jong@utrecht.politie.nl.

Tot onze grote spijt hebben we het Muziekfestival Nigtevecht dit jaar moeten
annuleren. Ondanks vele pogingen is het toch niet gelukt om voldoende
sponsorgelden te verzamelen om het festival op een financieel verantwoorde
door te kunnen laten gaan. Het ligt zeker in de bedoeling om in 2015 weer
een festival te organiseren. Iedereen die ideeën heeft voor sponsering wordt
van harte uitgenodigd dit aan ons kenbaar te maken, bel 252506 of mail naar
info@muziekfestival-nigtevecht.nl. Ook iedereen die een bijdrage kan leveren
aan de organisatie wordt van harte uitgenodigd dit aan ons te melden.
Ben Goes en Kees Neervoort

Dorpshuis jarig
Aanstaande oktober is het 50 jaar geleden dat het Dorpshuis officieel werd
geopend. In 1964 kreeg Nigtevecht haar centrale ontmoetingsplek voor inwoners
en verenigingen.
Het bestuur van het Dorpshuis Nigtevecht wil dit heugelijke jubileum niet
ongemerkt voor bij laten gaan en dit samen met de inwoners van Nigtevecht
vieren. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de definitieve invulling van het
feestprogramma, maar daarover volgt meer in de volgende Sleutel en natuurlijk op
de website dorpshuis-nigtevecht.nl.
Reserveer in ieder geval vast zaterdag 4 oktober 2014 in uw agenda!
Bestuur Dorpshuis Nigtevecht

4

Ouderenmiddag
In het Verenigingsgebouw, Dorpsstraat 43, zullen er in de komende
zomermaanden een aantal inloopmiddagen georganiseerd worden voor
65+ dorpsgenoten. Uit een klein onderzoekje bij de soos is namelijk naar
voren gekomen dat daar best belangstelling voor is.
Deze gezellige middagen zullen gehouden worden op de dinsdagen
17 juni, 15 juli en 12 augustus.
Er kunnen tijdens deze middagen spelletjes gedaan worden onder het
genot van koffie, thee en fris met wat lekkers. Op 12 augustus zal de
middag afgesloten worden met een eenvoudige maaltijd. De aanvangstijd
van deze middagen is 14.30 uur.
Wij willen u graag verwelkomen op deze zomeractiviteit!
De diaconie van de PKN-gemeente Nigtevecht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corry Hennipman,
tel. 0294-251241

Vrij drijven
na 40 jaar

Nigtevecht
gaf gul voor
Alzheimer
Voor het eerst in lange tijd is er in november
vorig jaar in Nigtevecht weer gecollecteerd
voor Alzheimer Nederland. De twee overvolle
collectebussen uit ons dorp brachten de
gemiddelde busopbrengst van de regio Weesp
op het hoogste niveau van alle regio’s in
Nederland.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!
(Wij zoeken nog collectanten voor de komende
collecteweek in de eerste week van november.
Aanmelden bij Michiel Hiemstra 06 21538903.)

Het was een vreemd gezicht om de ark van Pim en Dieuwertje Rietkerk in de Vecht
te zien drijven. Doordat er tijdens de baggerwerkzaamheden te ver onder de ark was
gegraven kwam de ark schuin te liggen. Daarom moest de ark na 40 jaar van haar
plaats om alle grond eronder vandaan te baggeren. Na een dagje drijven lag de ark
weer op haar vertrouwde plek en waren alle leidingen en kabels weer aangesloten.

Vis–je mee…?
VAKANTIE BIJBEL DAGEN
Voor alle kinderen uit
groep 1-8
9, 10 en 11 juli
van 9.45-12.15 uur
in het Dorpshuis
3 ochtenden met elkaar zingen,
verhalen vertellen, knutselen,
spelen, knabbelen, babbelen en
veel plezier.
Harry de handpop komt ook.
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Straaterij
Zoals het er nu uitziet komt er op 6 september weer een straaterij/
rommelmarkt voor de 6de keer in de Nieuweweg. Het wachten is
op de vergunningen van de Stichtse Vecht. Zet u deze datum vast
in uw agenda!
De straaterij is een rommelmarkt in de Nieuweweg voor iedereen
die een “link” heeft met Nigtevecht. Heeft u een hobby, creativiteit
dan bent u natuurlijk ook van harte welkom op de straaterij om
deze te delen met andere Nigtevechters.
Vanwege het feit dat voor dit evenement diverse vergunningen
(leges, precario) nodig zijn en daar een kostenplaatje aanhangt ben
ik genoodzaakt om € 3,- per plek voor kinderen tot 12 jaar en € 5.voor de overige deelnemers te vragen.
Om inzicht te krijgen in het aantal deelnemers aan de straaterij, stel
ik het op prijs als u zich voor 3 september op geeft. Wilt u deelnemen,
in welke vorm dan ook, geef uw naam, adres en telefoonnummer
door aan mij. U dient zelf te zorgen voor een tafel/kleed etc. waarop
u uw waren kunt uitstallen. Uiteraard dient u na afloop van de
straaterij te zorgen dat uw plekje rommel vrij is. De straaterij is van
10.00 uur tot ca. 16.00 uur.
Ik hoop op een grote deelname op 6de straaterij van Nigtevecht!
Mogen de weergoden ons goedgezind zijn.
Franzi Sal
06 22609818

Nieuwe CD
Sylvia Maessen
krijgt goede
recensies
Sylvia Maessen is klassiek componiste en woont
in Nigtevecht op de mooie Vreelandseweg. Eind
vorig jaar kwam haar meest recente CD uit. En deze
krijgt mooie kritieken. In de Volkskrant kreeg ze
voor ‘Inspired by poetry’ maar liefst vier van de vijf
sterren. Een CD waarop negen kamercomposities
staan die door sopraan Irene Maessen (haar zus) zijn
ingezongen.
Wilt u meer over haar en haar werk weten kijk dan
eens op www.sylviamaessen.nl.

Volg de actualiteit
ook op Twitter
Al een paar dorpsgenoten hebben ons Twitteraccount al gevonden
en volgen ons trouw. We hebben zelfs al tips binnengekregen
en binnen Stichtse Vecht zijn al nieuwsberichten over ons dorp
ruimhartig gedeeld onder veel lezers. Als u ons ook wil volgen
vindt ons dan op @Sleutel2000.
We twitteren!
De redactie

Beschuit met

muisjes
Bas, geboren 4
april 2009 te China,
thuis op 28 mei
2014 te Nigtevecht,
Fam. MasereeuwVan Renselaar
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DOB kampioenen op de Platte Kar!
v.v. DOB heeft het voetbalseizoen kunnen afsluiten
met maar liefst drie kampioensteams: F1, E1 en
D2. Ons E2 mistte nipt het kampioenschap, maar
pakte wèl de hoogste trede op het eigen ome
Ko en tante Fie toernooi. De kampioensteams
verwierven dus een plekje op de “platte kar”
voor de traditionele triomftocht door het dorp
op zaterdagmiddag 14 juni. Nog in de roes van
Nederland - Spanje (!) en na een zeer geslaagde
Fun-Clinic op de voetbalvelden van DOB werden
de kelen schor gezongen.
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Achterklap: Xavier Hofman

In de vorige uitgave van de Sleutel vroeg
Marjoleine de Lange: Heb je je als rasechte
Limburger erg moeten aanpassen om te
aarden in dit dorp?
Dat had ik al in Amsterdam gedaan van
1979 tot 2001; ik heb daar langer gewoond
dan in mijn geboortestad (ben een rasechte
Mestreechteneer). Na de stad kwam het
dorp en hier ben ik snel ontvlaait.
Hoe ben je in Nigtevecht terecht
gekomen?
Op de fiets. Ik ging naar een vriend:
Maarten van Enst, die woonde in de
Dorpsstraat. Door de natuur, de rust en
na een oriëntatie op de Tweemaster was
ik om: dit was dit de ideale school en dorp
voor onze kinderen (die toen op een drukke
school in Amsterdam zaten). Op de ochtend
dat mijn jongste dochter Fay voor het eerst
naar school zou gaan was ze kwijt . . . . ze
was al zelf naar school gefietst.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Het land, niet op het water, dat doet me
weinig. Het Aetsveldse pad. Met een weids
uitzicht joggen je propriocepsis trainen, in
alle rust, tijdens je rondje rond de polder.
Bestaat er voor jou een Nigtevechts
gevoel?
Ha, ha , geen Oranje gevoel voor mij, maar
laagdrempelig buurten, bijvoorbeeld bij
Wim en steeds een andere biodynamische
wijn proeven.

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen
vertellen?
Wie ik ben ? Weet ik niet, maar ik ben niet
zoals ik lijk . . . .

en een andere planeet heeft scheikundig
onderzoek nu aangetoond dat de maan is
ontstaan na een botsing tussen de aarde
en een komeet !

Wat verwacht je dat er de komende 10 jaar
in Nigtevecht gaat veranderen?
Naast een bestendigd aantal kinderen,
zullen er steeds meer (doorgaans gezonde)
ouderen wonen in het groene Nigtevecht,
de ondersteuning die deze mensen nodig
hebben kan beter worden georganiseerd
in een kleinere gemeenschap als
Nigtevecht (vergeleken met bijvoorbeeld
Amsterdam). Inmiddels beheert de
maatschappelijke coöperatie Nigtevecht
een parkachtig landschap rond het dorp
met volkstuinen, een wildspeeltuin en
wandelpaden. Door de biologische boeren
en telers in de omgeving is Nigtevecht
bijna self supporting voor wat betreft
groente, fruit, melkproducten en vlees.
Deze ontwikkeling is ingezet nadat de
in het dorp aanwezige know how werd
gebundeld. De fietsbrug wordt dagelijks
door honderden forensen gebruikt en
is niet meer weg te denken als lokaal
verkeersknooppunt!

Ben je actief op sociale media en wat doe
je ermee?
Niet echt, sporadisch.
Aan wie uit Nigtevecht gaan je deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom?
Wim van Eeden.
Welke vraag stelt je aan die persoon?
Hoe heb je het voor elkaar gekregen om
zolang je hier woont, nog nooit op de
Achterklap van de Sleutel te komen.

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 6 september 2014
Verschijningsdatum: 19 september 2014

COLOFO N
Wat is je favoriete muziek nummer en
waarom dit nummer?
Kenny Garrett – Sing a song of song. Op de
grens van (elektronische) Jazz en Hip Hop,
onovertroffen de meest geïmiteerde sax
speler.
Welk gedrag van ‘de Nigtevechter’ zou
jij graag anders zien zodat het leven voor
een ieder aangenamer wordt?
Tolerantie is voor mij het toverwoord:
een tolerante samenleving is het voor
de meeste mensen aangenaam en ook
die enkeling in Nigtevecht met storend
gedrag verdient tolerante: verdiep je in
zijn/haar motief en geef een opbouwend
advies: dan heb je de meeste kans
gedragsverandering.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws?
De etnische, religieuze conflicten: de
oneindige diepe ellendige situatie waarin
mensen dan terechtkomen; zij verdienen
onze onvoorwaardelijke steun. Positieve
energie krijg ik van ander nieuws:
alhoewel lang is gedacht dat de maan is
ontstaan na een botsing tussen de aarde
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